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Solicitudes admisión - Curso 2022/23 

Prazo presentación solicitudes – Do 1 ao 21 de marzo de 2022 

    CITA PREVIA:   https://ies-pino-manso.reservio.com/ 

 Documentación: 

• Solicitude de admisión  

• Copia DNI da/do alumna/o ou, no seu defecto, fotocopia da folla do libro de familia correspondente. 

• Certificado de matrícula do centro de procedencia  da/do alumna/o. 

• En caso de separación ou divorcio, sentenza xudicial de separación e/ou convenio regulador onde conste a custodia 

do menor. 

 

 

IMPORTANTE: 

No caso de que non haxa postos escolares suficientes para atender as solicitudes de admisión, teranse en conta os 

seguintes criterios: 

 

 

a) Existencia de irmán o irmá  matriculado/a no centro. 

b) Proximidade ao centro docente do domicilio familiar ou do lugar de traballo. 

c) Renda per cápita da unidade familiar. 

d) Persoa proxenitora, titora ou acolledora traballadora no centro docente. 

e) Familia numerosa. 

f) Irmáns nados dun parto múltiple. 

g) Familia monoparental. 

h) Discapacidade igual ou superior ao 33% dos membros computables da unidade familiar. 

i) Condición vítima de violencia de xénero. 

j) Condición vítima de terrorismo. 

k) Criterio complementario do centro (se é o caso). 

l) Expediente académico para ensinanzas de bacharelato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ies.pinomanso@edu.xunta.es


 

Rúa Antonio Palacios, 76- 36400 O Porriño 

Teléfono: 886 110392     

Correo electrónico: ies.pinomanso@edu.xunta.es 

http://www.edu.xunta.es/centros/iespinomanso/         

 

        
    

 

 
          IES Pino Manso 

 

          Documentación para puntuación no caso de baremo. Só se presentará no caso de que o IES Pino Manso lla solicite. 
 

CRITERIO DOCUMENTACIÓN PUNTOS 

Irmá/irmán no matriculado no centro Fotocopia completa libro familia. En caso de acollemento familiar, 

resolución da Xefatura Territorial da Consellería de Traballo e 

Benestar 

8 

Proximidade ao centro do domicilio familiar Certificado do Padrón Municipal no que figuren todos os membros da 

unidade familiar que conviven nel. 

 A data de alta no concreto domicilio deberá ter unha antigüidade 

mínima dun ano respecto ao inicio do procedemento de admisión. 

8 Área de influencia 

 

4  Áreas limítrofes 

Proximidade ao centro do lugar de traballo • Traballadores por conta allea: documento expedido polo 

empregador/a xunto coa copia do contrato de traballo. O centro 

de traballo deberá estar determinado nunha localidade e 

enderezo concreto. 

• Traballadores por conta propia: alta censual ante a Axencia 

Estatal de Administración Tributaria e alta na Tesourería Xeral da 

Seguridade Social. 

• Persoal ao servizo das administracións públicas: certificación 

expedida pola xefatura de persoal correspondente. 

 

 

6  Área influencia 

 

 

3  Áreas limítrofes 

Renda anual per cápita da unidade familiar Sinalar na solicitude de admisión a cantidade que resulte da suma da 

base impoñible xeral e da base impoñible de aforro (suma das casiñas 

455 e 465) na declaración da renda conxunta, ou a suma das 

declaracións individuais dos membros da unidade familiar 

correspondente á declaración da renda do exercicio 2020. Esta 

cantidade dividirase entre o número de membros da unidade familiar.  

Valor IPREM: 

3-inferior a 0,5 veces   

2- igual ou superior a 

0,5 e inferior a 0,75 

1-igual ou superior a 

0,75 e inferior a el. 

0  - igual ao IPREM 

Proxenitor/a, titor/a acolledor/a traballador 

do centro docente 

• Acreditará o propio centro 

• Agás alumnado maior de idade. 

 

3 

Familia numerosa Fotocopia do título oficial en vigor ou do carné familiar galego 

expedidos pola Consellería de Traballo e Benestar ou copia da 

solicitude de recoñecemento ou renovación (neste último caso deberá 

achegar a fotocopia do título, da renovación ou do carné, antes da 

resolución definitiva de admisión no centro que solicita en primeiro 

lugar. 

 

3- categoría especial 

2- categoría xeral  

Familia monoparental • Reunir os requisitos que determina o artigo 13 da Lei 3/2011, do 

30 de xuño, de apoio á familia e á convivencia de Galicia antes da 

finalización do prazo de presentación de solicitudes. 

• Fotocopia do libro de familia, certificado de convivencia, 

resolución xudicial de separación, divorcio ou medidas paterno-

filiais ou convenio regulador 

2 

22 
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CRITERIO DOCUMENTACIÓN PUNTOS 

 

Irmáns nados dun parto múltiple 

 

Fotocopia libro de familia 

8 

8 -(se son dous) 

110- (se son máis de dous)  

8  

Por discapacidade igual ou superior ao 33% dos membros 

computables da unidade familiar 
Certificación do grao de minusvalía 

expedida pola Consellería de Traballo 

e Benestar ou do órgano competente 

doutras administracións públicas. 

• Alumno: 4  

• Proxenitor/a, titor/a, novo 

cónxuxe ou persoa unida ao 

proxenitor/a: 3 

• Irmás/irmáns: 1 

Condición vítima violencia de xénero de calquera 

dos membros da unidade familiar 

 2  

Condición vítima de terrorismo  2 

Expediente académico Certificación académica de 3º ESO ou 

titulación que se alegue para o 

ingreso. 

 Só alumnado que solicite Bacharelato 

Notas medias: 

Sobresaliente: 2 

Notable: 1 

Ben: 0,5 
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